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Реформи
5 стор.

Иове
законодавство

11 стор.

Посадов!
1нструкцм
51 стор

НОВ! ВИМОГИ НСЗУ
Д0Л1КУВАИНЯ

ПЕРЕЛ1КЗАКЛАД1В
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СКОРОЧЕНО

ПОСАДОВ! !НСТРУКЦ!1
ГЕНЕРАЛЬНОГО ТА МЕДИЧНОГО ДИРЕКТОР!В

Роз'яснення

62 стор.
К0НФЛ1КТ1НТЕРЕС1В:
ЩО ЦЕ ТА ЯК Д1ЯТИ В П0Д1БНИХ СИТУАЦ1ЯХ
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HOBI ВИМОГИ до Л1КУВАННЯ
-в

НАЦЮНАЛЫНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРА1НИ

Надаете медичн! послуги терапевтичного проф1лю — nepeeipre устаткування, штат,
прим1щення та документащю! Починаючи з 2020 року за Програмою медичних га-
рант1й медичн! послуги на Bcix р1внях буде закуповувати у надавач1в та оплачувати
за договором Иац1оиальна служба здоров'я Украши. Зд1йснення закуп1вель послуг
прпрпбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специф1кац1й на
KOHKpeTHi послуги / групп послуг («вимоги»).

НОВЕ ЗАКОНОДЛВСТВО

ДОСТУП ДЕЦ до РЕЗУЛЬТАТА Д0КЛ1Н1ЧН0Г0 ВИВЧЕННЯ
ТА КЛ1Н1ЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ -и

И
ПЕРЕЛ1К ЗАКЛАД1В ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ОКОРОЧЕНО
Ппптягом поточного року бшьшють медзаклад1в переоформлювали документи на КИП.
пА1и1йи1 назви також довелося коректувати. Але «реформи» тривають i цього разу МОЗвирйГив змЫити оф1ц1йн1 назви нарколопчних i псих1атричних заклад1в

ШФЕКЦ1ЙНИЙ КОНТРОЛЬ

ДИАГНОСТИКА НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
-■

АЙДЫН САЛМАНОВ
— то группа различных по этиологии, патогенезу, морфологическойПневмонии э инфекционных (преимущественно бактериальных) заболе-

характеристике „ очаговым поражением респираторных отделов лёгких с
.„угри»»«л,рной «ссдации.

Д0СЛ1ДЖЕННЯ

1
.итгрНРТ-ЗАЛЕЖНЮТЬ У ТЁСТЖ

) В Азм, 17%т1йних користувач1в мереж! Ытернет становила 48,7 ^У 2017 р. °^жпиц! У зв'язку з розробленням i поширенням дешевшихта зруч-
вевроп!та 10,9%вАфР ^/^^^р^^^^^хнолопй (наприклад, портативних комп'ютер!в)
н!ших у цення використання !нтернету р!зко збшьшилося з 0,5 % серед
i програмногозаоезп о/о — у2017 р., тому тему !нтернет-залежност! почали роз-населенняу2000р.до34.1
глядати вчен!.

^!^Фнал заступника головного л!каря | № 4jj01 .
^'^'^•med-info.net.ua
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ТРУД0В1 В1ДНОСИНИ

КЕР1ВНИК1В ЗАОДНОРАЗОВЕ ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ
ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗЮВ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

«Практика управл1ння медичним закладом» за I п1вр|ЧЧЯ
pmptpmqxmuuL ^ д1знатися про специф1ку звтьнення прац1вниюв за
(лал1 — к''Чпп \ обов'язк1в за п. 3 ст. 40 Кодексу закон ia про працюУкраТни
не литр QO часом, у КЗпП передбачена й можливють звтьнення прац1вник1в
o6oB'qqi^iR л ^ ^ ^ деяких випадках за одноразова порушення трудових
саме Lii кятргрп -^^ можливо т1льки щодо окремих категор1й прац1вник1в. Яю ж
обов'яяк1п9 Ир?!• правильно звшьнити прац1вника за одноразово порушенняооов ЯЗК1В? На щ та inmi запитання дамо вщповщь у статт!.

НЕВИКОРИСТАШ В1ДПУСТКИ: ПРАВИЛА ВИКОРИСТДННЯ

П0САД0В1 ШСТРУКЦП

1РИНА КРАСОВСЬКА

прац1вники^ви^^ щороку виникае ситуац1я, коли не Bci
дехто 3 них встиг RMiro наложи! Ум вщпустки в повному обсяз!. Наприклад,
Причини для иьпгп лише частину вщпустки, а хтось взагал! в н!й не був.
то в медичном^ р1зними: то прац1вник сам не хоче йти у вщпустку,
ситуац1я повтопшртигч^' роботи, а пращвника н!ким зам1нити. I якщо така
накопичуеться певня призводить до того, що в деяких пращвниюв
3 вщпустками за ммих/ • невикористаних вщпусток. Про те, як можна вчинятиУ  минул! роки, д!знаетесь i3 статт!.

^ j 1НСТРУКЦ11 ГЕНЕРАЛЬНОГО ТА МЕДИЧНОГО ДИРЕКТ0Р1В
СЛАБКИЙ Г. О., П0Г0Р1ЛЯК Р. Ю.

СОЦГЛРАНТГ!

здоров'я Украти вщ 31 жовтня 2018 р. № 1977
«Охорона здоров'я» rrom ^'.'^^'^"^'^'^^^^Р^ктеристик профес!й пращвниюв. Випуск78д!в охорони здооов'я Генерального та Медичного директор!в закла-
щуемо вперше оозпо^пгх "осади вводяться i в систем! охорони здоров'я. Розм!-

^  Розроблен! посадов! тструкци для них.

П1ЛЬГИДЛЯД0Н0Р1ВКР0В1
0Ф1Ц1ИН0. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРА1НИ 3 ПИТАНЬ ПРАЩ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

женням за ним середнього вщпочинку з! збере-

К0НФЛ|КТ|НТЕРЕС|В:ЩО ЦЕТА ЯК Д1ЯТИ В П0Д1БНИХ СИТУДЩЯХ
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